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lnleiding
Met deze raadsinformatiebrief willen we u informeren over de verkenning die is uitgevoerd naar haalbaarheid van een geluidswal langs de 459 bij Helwijk. Aanleiding voor de verkenning is de motie
'Oplossen geluidproblematiek A29lA4' van 18 januari 2018 en de brief van de minister van Nieuwenhuizen-Wijbenga van 3 april 2020 aan de bewoners van Helwijk en Heijningen.
ln deze brief wordt ingegaan op de mogelíjke maatregelen, waaronder de aanleg van een geluidswal
bij Helwijk, die kunnen worden genomen om de geluidsbelasting in de dorpskernen te verminderen.
De minister geeft in haar brief aan niet bereid te zijn deze geluidswal te realiseren omdat de geluidsbelasting voor de woningen aan de Helsedijk niet hoog genoeg ís, dan wel de kosten voor de aanleg
van een wal of scherm voor enkele woníngen financieel niet haalbaar is. Bij enkele saneringswoningen wordt wel onderzoek gedaan naar gevelmaatregelen in het kader van MJPG (MeerJarenProgramma Geluidssanering). De aanleg van de geluidswal is in deze situatíe een zogenaamde
bovenwettelijke maatregel waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voor een wettelijke verplichting
is de doelmatigheid namelíjk te beperkt.
De gemeente heeft na overleg met de werkgroep leefomgeving HelwijkMiflemstad aangegeven dalzij
op basis van een beperkt onderzoek naar de haalbaarheid een afirueging wil maken over het realiseren van een wal langs de A4l459. ln nauw overleg met de werkgroep leefomgeving Helwijk/Willemstad is vervolgens een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van de geluidswal (zie bijlage).
Uit de verkenning volgt dat de kosten (geraamd op > € 500.000) van de aanleg, grondhuur en beheer
van de geluidwal relatief hoog zijn ten opzichte van de beperkte geluidsreductie (2-3dB). De kosten
(€ 1 15.000) voor een geluidscherm van 200 meter zijn hier niet bij inbegrepen. De relatief hoge kosten
vloeien vooral voort uit de eisen van Rijkswaterstaat dat in de wal alleen schone grond mag worden
toegepast en een aantal kabels moeten worden verlegd.

Daarnaast is in de begrotíng ook geen budget hiervoor gereserveerd. Het aanboren van eventuele
externe financiering (van o.a. Rijkswaterstaat omdat ze dan geen gevelmaatrelen meer hoeven te
treffen, en subsidies voor de beplanting) verlaagt naar verwachting de totale kosten slechts beperkt en
maakt de afirueging in essentie niet anders. Ook zal bij het besluit voor de aanleg van een geluidswal
rekeníng moeten worden gehouden met de precedentwerking die hier van uit gaat.
Hieruit concluderen we dat het realiseren van deze geluidswal door de gemeente niet haalbaar is.
Recent hebben we ons besluit in een overleg met de werkgroep mondeling toegelicht.

semeeiiñ

oerdÜk

Bijlagen
Verkenning haalbaarheid geluidswal Helwijk
Brief aan B&W werkgroep leefomgeving HelwijkÂtVillemstad
Brief aan de werkgroep leefomgeving HelwijUWillemstad
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